At planlægge ugens dage ka' ha' sine kvaler
når hver dag skal ha' sine egne ritualer
Én ting står fast,
og der er jeg fantast:
Hver torsdag er jeg Onsdagsmaler!

Roskilde 10. januar 2018

Forårsprogram 2018

fra det forrige program:

Et kunstforløb 3 lørdage i vinterhalvåret,
billedkunstlokalet Østervangsskolen
Kom og oplev samværet omkring dine maleriske udfoldelser. Ud fra små øvelser og
oplæg igangsættes hver gang et større afsluttende maleri. Undervejs evaluerer vi i
fællesskab og giver hinanden feedback til det videre arbejde. Det personlige mål er
individuelt, men jeg tænker noget med at prøve noget nyt, komme ud af sin
komfortzone, sætte den indre kritiker fri og give los.
1.gang lørdag d. 18/11 kl.10-14
Bevægelse og energi
Form og dynamik er i fokus. Vi arbejder med organiske former og skaber et
dynamisk udtryk.
Medbring egne akrylfarver samt et lærred 50x50cm
2. gang lørdag d. 13/1 kl.10-14
Farvernes symbolik
Farver som virkemiddel. Hvornår går de frem, hvornår går de tilbage, hvordan skabes
volumen. Vi arbejder på at skabe et udtryk, der er i ro og harmoni
Medbring egne akrylfarver samt lærred 50x50

Vi er nået hertil...

3.gang lørdag d. 10/2 kl.10-14
Motivvalg.

Motivets betydning for billedets udtryk.
Vi ser på forskellige eksempler inden for malerkunsten. Medbring et billede du selv
har lavet, som du ønsker feedback på i forhold til blandt andet motivvalg.
Vi laver små øvelser med forskellige motiver og ender op med et større maleri.
Medbring egne akrylfarver samt lærred 50x50 cm
--O-Dette tilbud er både til Onsdagsmalerne og Solsikkerne. Tonie Kristoffersen er vores
instruktør og betalingen dækker hendes løn og forberedelse. Betalingen sker til hende
ved tilmeldingen på mobil pay, hendes telefon nr. er 26352512 . Tilmelding og afbud
senest 2 uger før.
Undervisningen aflyses hvis der er under 10 deltagere.
1 dag koster 100 kr., 2 dage koster 200 kr., 3 dage koster 300 kr.

____________________________________________________________________

Lørdag den 3. marts kl. 13.00 mødes vi på Gustav Wieds P-plads på Byvolden og kører til
Gevninge, hvor vi skal besøge Joe Pearson i hans trædrejeri. værksted og galleri. Han laver unika
ting i træ fra de danske skove, bl.a. fra Ledreborg og Lindholm Godser. I galleriet er der udstillet
egne værker med mange former for træskåle, brugsting og trækunst.
Tilmelding til Sten senest 26. februar på stenasbirk@gmail.com.

16. - 29 marts Farver Hammers Gård
Det er Steen Jespersen, Annelise Tjagvad og Niels Jørgen Rasmussen, der udstiller seneste værker.
Der fernisering lørdag d. 17. marts. Indbydelser og plakat følger senere, men kryds af i kalenderen
allerede nu.
21. marts kl. 19 Farver Hammers Gård
Intern fernisering for medlemmerne. Vi kan i ro og mag kigge på udstillingen og få et lille glas samt
høre nærmere og spørge ind til udstillingen.

Input ønskes!
Det kan være i 2018, -19, eller senere. Sammen med Lejre kunstforening og kunstgruppen
i Skjoldundernes Land vil Onsdagsmalerne gerne søge fondsmidler til en workshop med
inspiration i og omkring Skjoldungernes Land. Vi vil gerne finde frem til en instruktør eller
en formidler, der kan sætte gang i noget. Indbydelsen skal være åben for kunstforeninger
og grupper i vores område.
Har du forslag til navne eller aktiviteter, så kontakt bestyrelsen.
Onsdag 25. april
Generalforsamling i Natur/Tekniklokalet på Østervangsskolen kl.19.30
Dagsorden efter vedtægterne:
1. valg af dirigent
2. formandens beretning
3. fremlæggelses af regnskab
4. godkendelse af kontingent
5. valg af bestyrelse i h.t. §3. herunder valg af revisor
6. behandling af indkomne forslag fra medlemmerne
7. eventuelt
I vedtægterne står der, at der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. De to suppleanter
har vi ikke valgt i mange år, men vil gerne have dem på banen nu. Vi mener, at det kan tilføre
bestyrelsen nye og gerne kvindelige værdier.

10. maj Kristi Himmelfartsdag
afgang fra Gustav Wieds parkeringsplads kl. 10.30
Vi besøger Tadre Vandmølle på en inspirationstur, hvor også din partner er velkommen. Vi får en
guidet tur på en times tid i møllen, haven, gården og det nære landskab. Du medbringer skitseblok,
kamera, fototelefonen. Jeg regner med at besøget er færdigt godt 12, og så kan du jo nyde din
dejlige skovtursmadpakke efter besøget, eller blot tage hjem. Man kan også købe kaffe og kage til
35 kr. på stedet.
Når du kommer hjem arbejder du videre på egen hånd på selvvalgte materialer. Søndag d. 27. maj
vender vi tilbage. Jeg har reserveret et mødelokale til os kl. 11, hvor vi kan lave en lille udstilling af
resultaterne for os selv og kommentere hinandens arbejde. Tadre Mølle ligger også inden for
Naturpark Skjoldungernes Land, så dine billeder kan indgå i septemberudstillingen i Farver
Hammers Gård.
Din forening betaler entre og guiden. Tilmelding til Sten Asbirk, mail: stenasbrik@gmail.com
tlf; 46371217 / 20295565. Sten koordinerer kørslen. Tilmelding inden mandag d. 30.april.
Stændertorvsudstilling i august
Erik Poulsen finder frem til en god dato med venlig vejrudsigt. 9 Onsdagsmalere må godt begynde
at gøre klar. Der kommer senere tilmeldingsmuligheder.
14. -27 september i Farver Hammers Gård
Udstilling Malernes Nationalpark, Skjoldungernes Land. Jeg henviser til alle de foregående
inspirationsbeskrivelser og udsendte programmer om indholdet ( se Onsdagsmalernes Hjemmeside
for gamle programmer: arkiv). Det er den oprindelige udstilling, der var tænkt på Felix i Lejre, der
bliver flyttet til Farver Hammers Gård. Vi ønsker værker fra så mange som muligt, bredt inspireret
fra hele det store område, til vands, til lands og i luften, fra myterne, fra historien, fra fantasien, det
skal blot være lokalt forankret. Bestyrelsen, suppleret med Lilli Pedersen og Merethe Johansen er
udstillingskomite og udsender en tilmelding, når vi nærmer os.

Næste ledige periode i Farver Hammers Gård bliver15/3-23/3 2019. Ansøgningsfrister på denne
periode kommer senere, men overvej om det er noget for dig!
På bestyrelsens vegne
Niels Jørgen

